
El Esperanto 
en Inglaterra

Muchos soldados no sabiendo 
a qué frente serán destinados 

asisten a clases de la lengua 
auxiliar internacional

★

La agencia de informaciones londi
nense “Fact” ha distribuido en el mes 
de junio la siguiente información:

“El Esperanto recibe muchos nuevos 
adeptos”.

“En la cosmopolita Londres, , capital 
de tiempo de guerra de varias naciones, 
crece cada vez más el número dq exila
dos que aprenden Esperanto.

Con la aprobación de la Oficina de 
Guerra, muqhos soldados británicos, no 
sabiendo a qué frente serán destinados, 
asisten a clases de la lengua internacio
nal, creada por el hombre de ciencia po
laca, Ludovico Zamenhof, y cuyo hijo 
Adam Zamenhof se encuentra internado 
en Alemania.

Hasta ahora junos 70.000 británicos 
comprenden el Esperanto y unos dos 
millones en el Continente.

La Liga Internacional de Esperanto 
cuya sede se encontraba anteriormente 
en el Continente, y la Asociación Espe
rantista Británica tienen ahora sus ofi
cinas centrales en Rickmanswor-th, 
adonde se trasladaron durante la ‘blitz’ 
de Londres.
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Hay sin embargo un pequeño café en 
Gray’S Inn Road, Londrete, que se ha 
convertido en el principal punto de 
reunión de extranjeros de distintas na
cionalidades, en su mayor parte solda
dos, marinos y aviadores. Allí estos 
charlan en la lengua común porque en
cuentran que los ingleses son los más 
malos lingüistas del mundo, y el idioma 
inglés la lengua más difícil de aprender 
para un extranjero”.

“El secretario de la Liga, Cecil Golds- 
mith asegura que a pesar de las dificul
tades, la lengua progresa satisfactoria
mente en Europa”.

UNA ENTREVISTA QUE
En una entrevista concedida al “Ox

ford Mail” por el Dr. Juan Carlos Mu- 
niz, representante del Gobierno brasileño 
ante el 22o. Congreso Universal de Es
peranto, efectuado en Oxford, en 1930, 
éste declaraba:

“Quedé así enteramente sorprendido 
cuando por primera vez oí discursos en 
Esperanto y verifiqué que pueblos de 
muchas razas distintas podían usarlo

COBRA ACTUALIDAD
cofho eficiente medio de comunica
ción”... “Otra profunda impresión 
que recogí en la conferencia fué la gran 
cordialidad que la lengua inspiraba, y 
que se me figuraba mayor de la que 
habitualmente prevalece en las reunio
nes internacionales. Quedé sumamente 
impresionado con el espíritu de frater
nidad, que parecía casi religioso, y do
minaba el Congreso de Esperanto”.



KURSFINA FESTO DUM ZAMENHOFA TAGO

Okazis ĉe la Esperanto-Asocio de Rosario, la 14-a Decembro 1943

Malgraŭ la nunaj cirkonstancoj, kiujn 
travivas la mondo, cirkunstancoj tute ne 
favoraj al nia interfrata laboro, la ro
sanaj esperantistoj povas esti kontentaj 
pri la brila' sukceso atingita en sia 
laboro dum la jaro 1943-a, kiu kontenti
gas ĉiujn samideanojn kiuj esperas pli 
bonajn tempojn por nia celo.

Organizite de la Esperanto-Asocio de 
Rosario, okazis du sukcesaj kursoj; unu 
por komencantoj kaj alia por progresin
toj. La komencanta kurso komenciĝis 
kun pli ol 80 gelernantoj, divita en du 
kl 'roj sub la gvido de nia senlaca sa
mideano, profesoro Wildfred M. Goodes. 
En tiu kurso la lernantoj montris gran
dan intereson por nia lingvo, helpataj 
de la agrabla kaj interesa metodo de 
profesoro Goodes. Dank’al tiu sistemo, 
multaj lernantoj jam ekparolas fije 
rian karan lingvon. Sekve de tio, la 
28-an de la nuna monato, okazis ekza
meno de la komencanta kurso, sub la 
kontrolo de instrua komitato, kiun gvi
dis s-no Goodes kun la helpo de aliaj 
malnovaj esperantistoj. La sukcesintoj 
ricevis diplomon. -Estas la unua fojo 
ke en Rosario okazas Esperanto-ekzame- 
no. Bona progreso!,

Ia progresinta kurso ankaŭ disvolvi
ĝis kontentige, ĉar multaj malnovaj sa
mideanoj partoprenis en tiu kurso. Post

<
la efika rezulto de la cititaj kursoj, es
tis espereble la bona sukceso de la 
kursfina festo. Efektive, la 14 l-a de 
Decembro, okazis en la luksaj salonoj 
de la “Agrup. Andaluza” brila kunve
no por festi la finon de la kursoj, kaj an
kaŭ por memorigi la 8 4-an naskiĝtagon 
de D-ro Zamenhof. Tiu festo disvolviĝis 
kontentige, pro tio, ni estas certa, ke ĝi 
restos neforgesebla en la koroj el ĉiuj 
partoprenantoj, precipe,- pro la agrablaj 
momentoj ke la novaj kaj malnovaj es
perantistoj travivis en unuanima sento. 
Post bongusta lunĉo, la s-no Francisco 
Gómez, klarigis per kelkaj vortoj la sig-* * 
nifon de tiu festo. Sekve, la s-no 
Goodes, emociite dankis al la gelernantoj 
pro sia konstanta atento, lernante rapi
de kaj perfekte nian lingvon. Kiam la 
s-no Goodes finis sian interesan parola
don, kelkaj lernantoj deklamis belajn 
poeziajojn esperante, memore de nia* 
glora Majstro.

Je la nomo el ĉiuj gelernantoj, fraŭ
lino Giraudo donacis al prof. Goodes, 
luksan fontoplumon kaj juvelon, kiel 
sincera danksprimo, S-no Goodes, lankis, 
dirante: Mi kiel esperantisto plenumas 
mian devon, konvinkita, ke kiu laboras 
ror disvastigi la Zamenhofajn idealojn, 
tiu laboras certe por plibonigi la homa
ron, tial, mi ĉiam deziras labori pli, se



BAJO LA TORRE DE BABEL
Después de todo la permanencia en 

Ginebra transcurre sin dificultades para 
la delegación Suiza, que habita en el Ho
tel Miramar. Su saloncito pronto se con
vierte en el punto de reunión de los 
neutrales.

Por- un extraño azar, el Sr. Motta 
encuentra en el ascensor del hotel, en 
el dia de su llegada, un señor inglés 
de cabello grisáceo y cuyos ojos llaman 
su atención por su brillo magnético. 
Grandes reverencias y saludos de am
bos lados. La conversación, sin em
bargo, no dura mucho, porque el viajero 
inglés de hecho no conoce ni siquiera 
una palabra de francés, italiano o ale
mán, mientras el Sr. Motta por su par
te no sabe ninguna palabra de inglés. 
Más reverencias, más saludos. Justo en 
ese momento el ascensor se detiene por 
un desperfecto, entre dos pisos /Qué ha
cer? ‘ Waitand see’, (1) piensa el primer 
ministro inglés. “A vanti”, suspira el 
jefe de la delegación suiza. Durante esa 
inesperada reunión que dura casi media 
hora, cada uno de los participantes tie
ne tiempo para medir la distancia que 
separa el universo británico del mundo 
continental y mediterráneo. Al fin se 
acerca la liberación. Los señores Giu
seppe Motta y... Lloyd George se des
piden uno al otro con la más elocuente 
sonrisa, que dos estadistas jamás hayan 
cambiado.
(1) Esperar y ver.

(Del libro “Le Présidént Motta” >de
• . • • 

estas eble, por la venko de Esperanto; 

tiu celo, estas la plej granda premio 
kiun oni povas ricevi”.

Poste, la sekretario de la Esperanto- 
Asocio de Rosario, s-no Pedro Martin, 
parolis pri la loka movedo, menciis antaŭ 
ĉiu, diversajn aktivecojn jam realigitaj 
kun plensukcese, tamen, li instigis ĉiujn 
samideanojn aliĝi al Asocio kaj ĉeesti 
ĉiujn festojn aŭ kunvenojn. Li faris ra
porton pri la “Somera Programo”, kiu 
baldaŭ okazos, klarigante ke tiuj kun
venoj estos tre interesaj por interamiĝi- 
ĝi kaj praktiki nian lingvon. S-no Mar
tin finis per alvoko al komuna agado

ĉion konsiderante, la restado en Ĝe
nevo forpasas sen malhelpo por la svisa 
delegitaro, kiu loĝas ĉe la Hotelo Mira- 
mare. Ĝia saloneto baldaŭ fariĝas la ren
devuejo de la neŭt raluloj.

Pro stranga hazardo, S-ro Motta ren
kontas en la hotela lifto, je la tago de 
sia alveno, anglan sinjoron kun grizi- 
ĝantaj haroj kaj kies okuloj lin 'frapas 
per sia magneta brilo. Riverencegoj kaj 
salutoj ambaŭflanke. La konversacio 
tamen ne longe daŭras, ĉar la angla vo
jaĝanto efektive ne komprenas eĉ unu 
vorton da franca, itala aŭ germana ing
vo dum S-ro Motta ' siaparte scias ne
nian /anglan vorton. Plua riverencado, 
plua salutado. Ĝuste je tiu momento la 
lifto haltas, pro paneo, inter du etaĝoj! 
Kion fari? “Wait and see”, ekpensas 
la angla ĉefministro. “Avanti”, sopiras 
la ĉefo de la svisa delegitaro. Dum tiu 
neatendita kunestado, kiu daŭras pres
kaŭ duonhoro, ĉiu el la du interparolan
toj havas tempon por mezuri la distan
con, kiu apartigas la britan universon de 
de la mondo kontinenta kaj meditera- 
nea. Fine alproksimiĝas la liberigo. 
Sinjoroj Giuseppe Motta kaj... Lloyd 
George adiaŭas unu la alian Der la plej 
elokventa rideto, kiun du ŝtatistoj iam 
ajn interŝanĝis.

Aymon de Mestrel) .

por eltiri la maksimuman profiton por 
nia movado.

La plej grava parto de la festo, estis 
la “Zamenhofa Tago”. En tiu parto de 
la programo, s-no A. Palacios, legis in
teresan biografion pri Zamenhofkiu tra
fis la korojn de la ĉeestantoj.

La festo finiĝis per komuna kantado 
de belaj esperantaj kantoj, ankaŭ oni 
kantis fervore “La Espero”-n. Tiu 
agrabla festo de la rosariaj esperantis
toj, lasis en la koroj de ĉiuj partopre
nantoj optimismon kaj esperon pri de
finitiva venko de la Zamenhofaj idea
loj .

ROSARIANO



ENLANDA MOVADO
BUENOS AIRES — ĉiumonate oka

zas, laŭ malnova kutimo Te-vespero en 
la Bonaera Esperanto - Asocio, krom 
dum somero, kiam ni nomas ilin “Re- 
freŝiga Vespero”, por ne fortimigi la vi
zitontojn Tiuj vesperoj estas agrablaj 
amikaj kunvenoj, en kiuj oni prezenta
das marionet-teatraĵetojn, esperantajn 
ludojn, Ŝercajn konkursojn ktp. Ni de
cidis daŭrigi tiujn festetojn ankaŭ dum 
somero, se tio estas eble.

★ Jarkunveno de la Bonaera E. Aso
cio okazis sabate, la 16-an de oktobro, 
en kiu oni elektis la jenan komitaton: 
Prez.: Vicente Albamonte; vicprez.: 
Pascual Rosso; sekret.: Egidio H. Lu- 
raschi; vicsekret.: Adelina Piccione; 
kasisto: Antonio Vila Maynon; vickas.: 
Juan Sabaté; voĉdonanatoj: J. M. Du
ran, Ludoviko Gaffney, Salvador Cus- 
mano; bibliotekistoj: J. Martinez kaj 
Jorge Hess; kalkulkontrolistoj: V. Ro
driguez Panal kaj Floreal Villar.

Unu el la interesaj decidoj de tiu 
kunveno estas, daŭrigi la laboron dum 
la somero per novaj kursoj kaj aran
ĝoj.

★ Kius fin a Festo okazis la 2 7-an de 
novembro, en ĝi sukcese ekzamenigis 18 
gelernintoj de la kursoj gviditaj de 
s-noj Sekelj kaj Hess. Post la ekzame
no estis laŭdata interesplena Viva Ga
zeto, kies aŭtoroj estis la freŝbakitaj ge
samideanoj. Inter ili kelkaj montriĝis 
jam veraj kaj bonaj esperantistoj.

★ ĉe la Rivero, en Anchorena, kiel 
dum la pasintaj jaroj, ankaŭ nun ni 
starigis nian tendon, kie en frateca me
dio ni agrable pasigas la dimanĉojn

★ Novaj kursoj — Profitante la efi
kon de kelkaj bonaj artikoloj aperintaj 
en la urba jurnalaro, ni decidis ekgvidi 
somerajn kursojn por komencantoj kaj 
daŭrigantoj. En la elementa kurso, 
kiun gvidas s-no Arturo Georgo Brown, 
enskribiĝis pli ol 30 komencantoj. Daŭ- 
rigan kursdn gvidas s-noj Hess kaj 
Sekelj.

★ Vojado al Surprizlando estis la lasta 
etapo de la vojaĝo tra la mondo, kiun 

aro da bonhumoruloj el nia societo rea
ligas. ĉiu partoprenanto alportis la 
plej ^strangan manĝaĵon kiun li konas 
La fakto, ke mi skribas tiun ĉi raporton, 
klare elmontras, ke kelkaj el la parto
prenantoj postvivis tiun vesperon.

★ La 2 7-an de novembro la Arta 
Grupo “ Peña Esperanto” realigis sian 
8-an koncerton, kun granda sukceso 
kaj antaŭ multnombra ĉeestantaro. Per 
tiu ĉi festo la juna societo finis sian la
boron de la unua jaro.

★ La Katolika Esperanta Asocio orga
nizis la 2 6-an de decembro katolikan 
meson kun prediko en Esperanto de la 
pastro Ortega kaj kantoj en Esperanto 
de f-no Terrile. La meso okazis en la 
kapelo San Roque.

Esperanto en la Bonaera Gazetaro. 
Artikoloj pri Esperanto ofte aperis en 
la loka kaj landa gazetaro dum la las
taj monatoj. Ni menciu la bonegan ar
tikolon de Carlos Gavióla aperinta en 
“La Nación” sub la titolo ” Entender
se Primero”; du artikoloj kun fotoj en 
la ilustrita Pevuo “Mundo Argentino” 
—unu el ili de d-ro Quiña Gonza
lez—; reportaĵo kun fotoj en “Aquí 
Está”, “Mendoza’\ organo de Centro 
de Periodistas”, reproduktis artikolon 
de s-no Hess el “Arg. Esperantisto”; 
fratinoj Dar, publikigis priesperantan 
artikolon en loka ĵurnalo de Villa An
gela (Chaco) kaj la samon faris sno 
Katz en nova revuo de Saenz Peña 
S-no Katz publikigis sub la artikolo 
anonceton kun la adreso de la Ligo—sa
ĝa ideo.

CORDOBA — La Esperanta 
“zlntaŭen” ricevis novan ejon 
domo de la Naturista Societo, 

Societo 
en la 
en la

strato Tucumán 4 79, kie la gesamidea
noj kunvenadas ĉiuvendrede je la 19-a 
kaj duono.

★ Ekspozicio» de esperantujoj organi
zis la samideanoj en Kordobo, en la 
montrofenestro de la horloĝejo de s-no 
Delprato, kiu troviĝas en la centro de 
la urbo.

★ La nova gramatiko verkita de D-ro
Jaime Scolnik, kaj aprobita de Argén-



Nova P
ropaga ndil O

Nun estas la momento pro
pagandi Esperanton! Kaj ne 
elspezu senutile viajn vortojn: 
donu al via amiko la novan pro
pagandilon de Arg. |Esp.-Ligo.

Jen ĝia enhavo:
1. —Esperanto, idioma auxiliar inter

nacional.
2. —El Esperanto en una mirada.
3. —L L Zamenhof, creador del Esp.
4. —Historia del Esp. - Literatura del

Esperanto.
5. -El Esperanto en la Argentina.

Texto paralelo Esp.-Castellano.
6. —El Esperanto usado
7 8.—Opinan los intelectuales y hom

bres de ciencia del mundo sobre
el Esperanto — Nómina de Soe. 
esperantistas en el país.

Lo propagandilo ne devas manki en via 
poŝo- Skribante leteron metu unu en la 
koverton Mendu ilin tuj ĉe ARGENTINA 
ESPERANTO-LIGO

100 broŝuroj. . . $ 2.50
Afranko 0 20

Mendojn kaj monon sendu je la nomo 
de J. MARTINEZ, Sarmiento 1614. B. As.

tina Esperanto Ligo, estas en la prese
jo, kaj post kelkaj tagoj ĝi estos pre
ta kaj aĉetebla ĉe la Ligo aŭ ĉe la aŭ
toro.

MALARGUE — La prezidanto de la 
Esperanta Societo “Verda Folio de Ma- 
langue foriris soldatservi, pro kio tiu 
grupo provizore ĉesas sian laboron.

MAR DEL PLATA — S-no Rafael 
Herrero gvidas kurson kun bona sukce
so. En tiu loko ekzistas nun multaj 
novaj samideanoj, kiuj tre Ŝatus ricevi 
viziton de esperantistoj. Vizitojn estus 
bone antaŭ-anonci al s-no Herrero, San 
Martin 3414, Mar del Plata.

T. S.

El Inglés, idioma internacional
Al regresar Mr. 'Churchill de su visita a 
Moscú, manifestó en la Cámara de los 
Comunes que se había llegado a un 
acuerdo,. a pesar de las dificultades 
del idioma, ...el que presenta una se
ria barrera”.

“...las dificultades en hablar con un 
hombre a través de un intérprete, y del 
hecho de que yo no podía estar seguro de 
que lo que yo había dicho al señor Hitler 
había sido siempre completamente com
prendido por él”.

NEVILLE CHAMBERLAIN, en la 
Cámara de los Comunes, 1938.

“La primera parte de la lección segura
mente es ésta: que si todos los pueblos del 
mundo pudieran hablar los unos con los 
otros libremente a través de las fronteras, 
no habría peligro de guerras”. (Aplausos). 
“Pero esa no es la situación con la que 
tenemos que tratar”.

ANTHONY EDEN, Cáma
ra de los Comunes, 1938.

★

El profesor Odo Bujwid, condiscípulo 
del doctor Zamenhof en el colegio de 
Varsovia, esperantista de la primera ho
ra, amigo y colaborador de Pasteur en 
Paris, profesor de la Universidad de 
Krakovia, ha muerto en Krakovla a los 
88 años de edad.

En 1923 y 1928 el sabio polaco vi
sitó el Brasil, invitado por el gobierno 
de ese país. En la «egunda de sus visi. 
tas a América asistió al 9o. Congreso de 
Esperanto en Rio de Janeiro.

LUNCH CALLAO
CORRIENTES 1802 esq. CALLAO

Lugar de reunión de

los esperantistas

Comida excelente a toda hora

tlllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIH

Portu ĉiam vian Stelon* 



ill^ost la bonege sukcesinta Dua Landa 
Kongreso, la granda okazaĵo de la jaro, 
sendube, estas la Supera Kurso. Ni ko
mencis ĝin kun granda entuziasmo, kaj 
certe nur la daŭra zorga laborado po
vis sukcesigi ĝin, kreante tiel pli altan 
ŝtupon de esperanta kulturo inter niaj 
jam bonaj gesamideanoj, kaj malfer
mante la vojon al studemuloj por ilia 
perfektiĝo. Nun, kiam finiĝas tiu kurso, 
kun granda kontento ni povas rerigardi 
al la diversaj etapoj de ĝia kreado, mal
graŭ kaj kontraŭ ĉiuj malhelpaĵoj, kaj 
konstati ke nia laboro ne estis vana. 
Tion montras ankaŭ multnombraj opi-

U
nioj kiuj alvenis de ĉiuflanke kuraĝi 
gante nin.

Kiel estas konate, la S. K. ek de sia 
komenco havis ok fakojn direktitajn de 
ok instruantoj. Antaŭ la fino de la Kur
so montriĝis la bezono aldoni unu pluan 
fakon. Ĝia - titolo estas “Zamenhof”, 
konsistas el du lecionoj, kaj gvidos ĝin

ESPERANTO NE HAVAS SIAN LITE
RATURON KAJ TRADICION KIEL 

ALIAJ LINGVOJ.

Respondo:

14 Malgraŭ la fakto ke Esperanto vi
vas apenaŭ pli ol duonjarcenton, ĝi jam 
havas sufiĉe ampleksan literaturon, cer
te pli grandan ol multaj el la malgrandaj 
landoj, kun longa historio kaj multe pli 
da legantoj ol esperantistoj ekzistas en 
la mondo. Estas jam granda la nombro 
de originalaj verkoj en E., en poezio kaj 
en prozo, pri artoj, sciencoj, beletro., 
ktp. La traduka literaturo estas eĉ pli 
vasta —en Esperanto estas troveblaj la 
plej famaj kaj plej valoraj kreaĵoj de la 
homa menso — kaj kelkaj el tiuj tra
dukoj estas pli bonaj kaj pli belaj ol en 
iu ajn nacia lingvo. Tio valoras ekzem
ple por la “Divina Komedio”, majstro- 
verko de Dante.

Krom tio, ek Ie la komenco de la Es
peranto-movado aperadas diversaj revuoj 
en la internacia lingvo, kies nombro al
venis ĝis 200. Tiuj revuoj, la senĉesa 
korespondado kaj la multnombraj na
ciaj kaj ĉiujaraj internaciaj kongre
soj formis iom post iom esperantistajn 
tradiciojn ne nur pri literaturaj stiloj, 
sed ankaŭ pri la lingvo de la ĉiutaga 
kontakto perletera kaj persona, kaj an

kaŭ —fine— pri la interrilato inter es
perantistoj ĝenerale.

El la respondoj alvenintaj 

fako de la Supera 

kelkajn por

ESPERANTO NE HAVAS VALORON, 
ĈAR NENIU PAROLAS ĜIN.

Respondo:

ĉe la apero de kiu ajn lingvo helpa 
neniu persono, krom ties kreinto, scius 
ĝin paroli. Tio estas tute natura afero. 
Sed ĉu ĝi signifas ion ĉu povos iam 
ekzisti lingvo tutmonda, se ĉiu homo 
restos ĉe la opinio, ke lingvo de neniu 
parolata ne meritas lian atenton?

Nun al via riproĉo. Vi diris, ke nenie 
oni parolas Esperanton. La vero estas 
tio, ke sur la tuta supraĵo de la mondo, 
eĉ en la plej malproksima lando, tro
viĝas entuziasmaj esp.tistoj. La inter

naciajn kongresojn de Esperanto, okazigi
tajn en diversaj landoj ĉeestis miloj da 
adeptoj el ĉiuj partoj de la mondo. Ho
moj, kiuj devenis el la plej malsamaj 
landoj komprenis perfekte unu la aliajn 
uzante nur Esperanton.

Mi levas konfesi, ke kiam mi esperan- 
iiĝis, mi ankaŭ ege surpriziĝis ĉe la 
konstato, ke la Esperanta literaturo, ĉu 
per originalaj verkoj; ĉu per traduka
ĵoj, estas ja sennombra kaj eĉ pli ri- 
ĉenhava ol tiu de multaj nacioj.

Adolfo CHOBOT, Bs. Aires Augusto J. PALACIOS, Rosario.
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s-no Inĝ. Arturo G. Brown, el Bonaero, 
ĉi tie ni povas mencii, ke la instruantoj 
tre bone plenumis sian instruan taskon, 
kelkfoje batalante kun personaj malfa
voraj cirkonstancoj.

Kio la lernantojn koncernas, enskri
biĝis en la Kurson 68 personoj, el kiuj 
ĝisfine eltenis kaj regule sendadis siajn 

taskojn la respektinda nombro de 34, 
kiuj estos allasataj al la ekzameno.

La ekzameno okazos de la 6-a ĝis la 
9-a Ie aprilo, buŝe por tiuj kiuj povos 
ĉeesti nian kongreson (aŭ jarkunvenon), 
kaj skribe por tiuj kiuj ne povos ĝin ĉe
esti . ĉiuj ricevos ankoraŭ skribajn an- 
taŭekzamenajn taskojn. Tiu ĉi ekzame
no ne estas nur formalaĵo, sed ĝia celo 
estas vere konstati la konojn de ĉiu ler
nanto, por povi laŭ la atingitaj rezultoj 
doni, ĉu la kapabligan diplomon —kiu 
rajtigas al instruado de Esperanto— ĉu 
la ateston pri partopreno en la S. K., 
kiu estas instigo por partopreni ĝin de
nove dum la venonta jaro.

i/ al la tasko de la propaganda 
a Kurso, ni publikigas 

or niai legantoj
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KUN METITA EL MULTAJ LINGVOJ, 
ESPERANTO DEVAS ESTI TRE 
MALFACILA

Respondo:
Tasko: Respondo al riproĉo N-o 5 

La ideo de Zamenhof uzi vortojn de 
diversaj) lingvoj por la vortaro de Es
peranto, faciligas la lernadon, ĉar la ler
nantoj trovas en Esperanto konatajn 
vortradikojn.

Esperanto ne estas amaso da vortoj 
prenitaj el aliaj malsimilaj lingvoj, sed 
ĝi havas la ĝustan kvanton da radikoj

>

necesaj por esprimi ĉiujn homajn ideojn, 
kaj per senesceptaj reguloj, helpo de 
afiksoj k.t.p., far.ĝas riĉa lingvo, ekzak
ta, harmonia, kaj antaŭ ĉio, treege fa
cila .

Se Zamenhof kaptis ideojn el aliaj 
lingvoj por krei Esperanton, sendube li 
ne eltiris el ili la malbonajn trajtojn, 
sed kontraŭe, nur la al utilajn ideojn.

Finfine, antaŭ juĝi ĉu Esperanto es
tos neagrabla aŭ malfacila, pli bone es
tas provi ĝin. Tiuj kiuj konas bone Es
peranton povas diri ĉu ĝi estas malfacila 
aŭ ne, precipe kiuj studis kelkajn aliajn 
naturajn lingvojn.

KIEL VI IMAGAS LA “ESPERANTAN 

SEMAJNON” EN VIA URBO?

Respondo:

Mi imagas la Esperantan Semajnon en 
mia loko, jene:

Dimanĉon — Inaŭguro de bona Esp. 
Ekspozicio, vizitebla dum la tuta semaj
no. Oni invitos gravulojn, ankaŭ.

Lundon — Aperigo de artikoloj en la 
gazetoj pri la ekspozicio mem kaj pri la 
Esp-Movado.

Mardon — Oni dissendus propagandi
lojn kaj oficialjn eldonaĵojn al gravaj 
institucioj.

Merkredon — Oni disdonus flugfo- 
liojn sur la stratoj kaj publikaj ejoj, 
pri la utileco de Esperanto kaj pri la 
eventuale proksima kurso.

Ĵaŭdon — Oni aperigus sur la mu
roj propagandajn afiŝojn pri la graveco 
de Esperanto kaj la kurso.

Vendredon — Provleciono al la pu
bliko.

Sabaton — Oni fermus la ekspozicion 
kaj oni prelegus pri Esp. Je la fino oni 
invitus interesatojn enskribiĝi en la 
kurso.

Mi persoho povus jptelegeti kaj kla
rigi la ekspoziciaĵojn al la publiko. 
Ankaŭ mi povas helpi la gvidanton de 
provleciono.

Francisco DELPRATTO, Kordobo Georgo Abraham, Pergamino



BRASIL — La Municipalidad de la 
ciudad de Laranjeiras ha resuelto bauti
zar con el nombre del creador del Es
peranto la Biblioteca Pública Municipal 
de esa progresista ciudad.

He aquí el Art. lo. del decreto que 
así lo dispone:

“Art. lo. Queda denominada “Dr 
Zamenhof” la Biblioteca Pública Muni
cipal de esta ciudad en homenaje al 
creador del idioma Esperanto, ya difun
dido en todos los países”.
★ El misionero español, padre Narciso 
Irala, ha pronunciado en Rio de Janei
ro, en el local de la Asociación de la 
Prensa Brasilera una serie de conferen
cias ilustradas con proyecciones lumi
nosas y films, sobre sus 10 años de acti
vidad en China. Laxs disertaciones fue
ron hechas en Esperanto, y el conferen
ciante destacó la utilidad del idioma in
ternacional en sus relaciones con los 
distintos pueblos.

EGIPTO — Con la afluencia de espe
rantistas de todas partes del mundo 
—militares y refugiados— el movimien
to esperantista ha cobrado nuevo vigor 
en el país del Nilo. Numerosos artículos 
en lenguas árabe, inglesa y francesa apa
recen en periódico# del /Cairo, Fayoun 
y Alejandría, preconizando la adopción 
y el estudio del Esperanto. Los últimos 
cursos orales abiertos en el Cairo son 
visitados por soldados de seis nacionali
dades distintas, incluso oficiales hin
dúes.

PALESTINA — Por las mismas razo
nes que en Egipto, el 5o. Congreso de la 
Liga Esperantista de Palestina se con
virtió en un pequeño congreso universal 
de Esperanto, pues concurrieron a éste, 
judíos, árabes, armenios, inglese*-, ame
ricanos, griegos, checos, polacos, neoze
landeses, franceses, etc., que por la 
guerra se encuentran en ese país. El 
dirigente del “British Council en Naza
reth, señor Bell, informó extensamente a 
la asamblea sobre los progresos del Es
peranto en Gran Bretaña durante la 
guerra.

INGLATERRA — En la Universidad 
de Liverpool, como en años anteriores, 
se han fijado las bases del concurso para

ciwsica

optar al premio John Buchanan. De 
costumbre los ganadores de este concur
so deben hacer un informe sobre una vi
sita a un congreso internacional o nacio
nal de Esperanto, o a una Universidad 
donde se enseñe el Esperanto o donde 
exista un centro estudiantil esperantis
ta, pero a causa de la guerra el cumpli
miento de esta cláusula ha sido diferi
do hasta que la situación permita llevar
la a cabo.

★La Cooperative Men’s Guild en su 32 
Conferencia Nacional, que tuvo lugar en 
niaiyo de este año en la ciudad de 
Sheffield, aprobó la siguiente resolu
ción:

“Esta Conferencia creyendo que des
pués de la guerra la cooperación interna
cional puede ser substa^ncialmente ace
lerada por la abolición de las barreras 
lingüísticas, exhorta a su Consejo Cen
tral a promover y propagar el estudio del 
Esperanto entre los miembros de la 
Guilda”.

NORUEGA — Un informe de Suecia 
nos hace saber que en medio de dificul
tades que no hacen más que crecer, los 
esperantistas nórdicos han seguido rea
lizando cursos de Esperanto elementa
les y superiores. El curso por corres
pondencia ha doblado su tiraje con res
pecto al año 1942. Dos nuevos cancio
neros han sido distribuidos a los gru
pos.

★ En DINAMARCA, por lo menos has
ta los últimos sucesos de Copenhague, 
existían 34 sociedades en el país y el ór
gano de prensa de los esperantistas se 
editaba y circulaba dentro del país. En 
el verano fueron organizados cursos de 
vacaciones para profesores y estudiantes 
en lugares de turismo como Holbaek, 
Vejen, Helsingor y Silkeborg# •
★ “Hungara Heroldo”, órgano de la 
Federación Húngara de Esperanto apa
rece regularmente. En abril de este año 
se reunió en Budapest la Asamblea 
Anual de la Federación.

Todas estas pequeñas noticias de los 
países envueltos a pesar suyo en el con-



Adiaŭo
Ek de la fondiĝo de la Argentina Es

peranto Ligo —aŭ pli ĝuste, ek de kiam 
mi iniciatis ĝian fondiĝon kune kun kelkaj 
aliaj samideanoj— intense mi estis ligi
ta al ĝia aktiveco, kaj kiel ĝia ĝenera
la sekretario mi klopodis fari por nia 
landa movado ĉion kion miaj fortoj per
mesis. ĉu mi sukcesis, pri tio juĝu aliaj.

Nuntempe aliaj okupoj, ekster la mo
vado, kaj ankaŭ en ĝi mem, igas min 
forlasi tiun postenon, kion mi faras 
kun komprenebla malĝojo. Mj jia tiel 
amikiĝis kun tiu laboro kaj ikun ĉiuj 
samideanoj kun kiuj mi interrilatis. 
Tamen mi ĝojas povi diri, ke mi lasas 
tiun postenon en bonaj manoj: s-no 
Arturo G. Brown, malnova kaj bona 
esperantista, estas la nova sekretario.

Kompreneble, liu ĉi mia adiaŭo neniu
kaze signifas mian foriron el la Espe
ranto-Movado; tute kontraŭe, mi inten-

Koncerto memore de nia
Interkonsente kun la Esperanto-Aso- 

w w * i a • r 4 r •

cio de Buenos Aires, la muzika societo 
“Elevación” organizis koncerton en la 
unua datreveno de la frua morto de nia 
talenta samideano Henri Rzotkiewicz, la 
17-an de Oktobro.

La koncerton malfermis la prezidan

tino de la societo “Elevación”, fino 

Paulina Herman, kiu bele skizis la ne

cas intense labori en specialaj fakoj. 
Tial, ankaŭ en la estonteco mi volonte 
respondados skribaĵojn de miaj amikoj 
kaj samieanoj.

TIBOR SEKELJ

Argentina Esperanto Ligo
ŜANĜOJ EN LA KOMITATO

Pro privataj kaŭzoj eksiĝis el la 
Komitato de la Ligo la ĝenerala 
sekretario, T. Sekelj kaj la sekreta
rio de propagando, A. Corral. La 
anstataŭaj komitatanoj estas:

Arturo G. Brown, en. sekr.
Johano Sabate, sek. de prop.
La Liga Komitato dankas la ek 

servoj faritaj al la Ligo 
la valoraj 
kaj al la

movado dum la diligenta plenuma 
do de ilia funkcio.

S-no Henri L. Rzotkiewicz
ordinaran vivon de la primemorata ami
ko, kaj parolis pri liaj du pasioj: muzi
ko kaj Esperanto.

La programo konsistis nur el verkoj 
de nia s-no, kaj oni esperas, ke baldaŭ 
estos organizata pli grava koncerto por 
prezenti al la muzikamanta publiko pli 
ampleksajn verkojn de Rzotkiewicz, kun 
partopreno de granda orkestro sub la 
gvidado de konata direktoro.

flicto bélico, y que no se hubieran men
cionado en tiempos normales, constitu
yen, sin embargo, una prueba elocuente 
del profundo arraigo del movimiento es
perantista en el viejo mundo y de una 
vitalidad a prueba de guerras modernas.

NORTE AMERICA — En el transcur
so de la gran asamblea del “The Insti
tute of Internationa! Relationship ” que 
tuvo lugar en el Mills College, Oakland, 
California, para tratar problemas de 
po8t-guerra, la profesora Helene Wolff 
hizo una exposición sobre el Esperanto 
que despertó gran interés entre los de
legados .

★ Al dar el profesor Frank Tomich una 
explicación sobre el Esperanto a un gru
po de estudiantes de español en el Fenn 
College de Cleveland, Ohio, muchos de 
ellos manifestaron el deseo de empezar 
a estudiar también el Esperanto.

★ Durante la celebración de la Asam
blea Anual de la Sociedad Americana de 
Ingenieros Civiles, en Arkansas, el capi
tán F. A. Post fué especialmente in
vitado a informar a la asamblea sobre 
el Esperanto y su difusión.
★ El diario “The Kessler Field News” 
de Biloni, Miss, anuncia un curso de Es
peranto especialmente dedicado a oficia
les del ejército americano.



POR LA LERNANTOJ

BONVOLU NE KONFUZI!
KERNO (1 carozo) — Kerno de per

siko, pruno, abrikoto. (2 la semilla car
nosa del carozo). Kerno de migdalo, 
de nukso. (3 la parte esencial de algo, 
la médula) . Jen estas la kerno de la 
afero: He aquí el quid de la cuestión.

SEMO ( 1 semilla; grano, carozo con
siderado como reproductor de una plan
ta. 2, subtancia reproductora animal o 
vegetal. La raíz sem ’ es verbal

Kiel vi semas, tiel vi rikoltos.

GRAJNO (1 grano), semilla pequeña. 
Grajno de tritiko, aveno, rizo, pipro, po
mo, piro. 2, cosa pequeña parecida a un 

grano de cereal. Grajno da salo, grajne
to de sablo (1). Li ne havas en la ka
po eĉ unu grajno da saĝo.

GRENO — grano, semilla panificable, 
cereal. Tritiko,maizo rizo estas grenoj. 
Tritikon oni konservas en grenejo.

Do, la semo de la persiko estas kerno 
kaj tiuj de la pomo kaj de la maizo es-
tas grajnoj.

(1) Grajno da salo, grajno de salo.
Per da mi akcentas la ideon de
kvanto, per de la konsiston. r

GEORGO

PRUEBAS DE TRADUCCION
Sólo una docena de versiones hemos 

recibido del texto de Sarmiento publica
do en nuestro número anterior. Atri
buimos el bajo número de respuestas a 
las dificultades que el texto presenta. 
Esta vez daremos un texto más fácil que 
el anterior, puesto que estos ejercicios 
están dedicados sobre todo a los prin
cipiantes.

He aquí la mejor traducción; la he
mos compuesto con trozos de tres ver- 
siones.

“La sonoriloj ripetis de unu turo al 
la alia siajn gajajn resonojn, kaj de•
temp’ al tempo flugraketo leviĝinte el 
inter la domoj (1), kiuj kaŝis straton, 
suprenigis al la ĉielo, eksplodis unu foje 

kaj tamen la okuloj de la gapantoj (2) 
restis fiksaj, atendante la eksplodon de 
la areto (3) da petardoj, kiun ĝi ellasis 
kiam ĝi krevis. Ilin sekvis la amaso da 
buboj, kiu centope estas altirata (4) de 
la festa bruo.

(1) La ĝusta traduko de edificio es
tas konstruaĵo, sed ĉi tie ne gravas.

(2) Gapi — iom stulte rigardadi.

(3) Kvankam puñado estas manpleno, 
ĉi tie la senco estas pli bone redo
nata per areto.

(4) Altirata kaj ne altirita, ĉar la 
bubamaso estas kutime, ĉiam, alti
rata de la festa bruo.

TRADUKPROVO

Traduku en Esperanton la 'ĉi suban 
tekston kaj sendu ĝin al ni. Ne temas 
pri konkurso, sed se vi fara»s tion vi 
helpos en la gvidado de tiu ĉi paĝo. La 
plej bona(j) traduko(j) estos publiki
gataj en la venonta n-ro, kun komentoj. 
La peco apartenas al la libro “Juveni- 
lia” de Miguel Cane.

“No hace mucho tiempo, al entrar 

en una oficina secundaria de la adminis
tración nacional, vi a un humilde escri

biente cuyo cabello empezaba a encane- 

cer, gravemente ocupado en trazar ra

yaos equidistantes en un pliego de papel. 
Como tuve que esperar, pude observarle. 

Cada vez que concluía una línea, dejaba 

la regla a un lado, sujetándola para que 

no rodara, con un pan de goma; levan

taba la pluma, e inclinando la cabeza 

como el pintor que después de un golpe 

de pincel se aleja para ver el efecto, 

sonreía con satisfacción”.



SEP VANGOFRAPOJ de Karlo Aszlán- 
yi, el la hungara lingvo esperantigis L. 
Spierer. “Epoko” libro No. 7, prezo: 
3 gil. Eid. The Esperanto Publishing 
Co. Ltd. 1943

“La prauloj de Tenson Mae Phab le
gis la Biblion, maĉis tabakon 'kaj ĝe
nerale mortigis siajn malamikojn”. 
Per tiuj vortoj la romano komenciĝas 
kaj jam vi konas Mae Phab-on, la ĉef- 
heroon de la rakonto —tiu kiu donas la 
vangofrapojn— ĉar Mae Phab, juna sen- • 
labora inĝeniero publike promesis doni 
7 vangofrapojn al Astor Terbanks, la 
ŝtalreĝo, kiu rifuzis al li laboron kaj 
krome insultis lin Kaj Mae Phab suk- 
cesas en sia neebla entrepreno tra 
kinejecaj artifikoj kaj fine —la “happy 

— li edziĝas kun la ŝtalreĝa 
filino, blonda, bela kaj kaprica.

Sed tiun ĉi knejritman novelon oni le
gas kun vera intereso de la komenco ĝis 
la fino. Tie kaj tie elmontriĝas trajtoj 
de bonkvalita humoristo ĉe ,la juna aŭ
toro kaj interesaj pec-oj de seriozeŝer- 
caj pensoj.

Jen vortoj adresitaj al teatrodirekto
ro: “Sciu, sinjoro, multe da malhones
taj kaj aĉaj profesioj estas en la mondo 
kaj estas malnova afero, ke sinjorece 
gajni monon oni povas nur mortigante 
sian riĉan avinon. Sed via arto s iperas 
ĉiun aĉaĵojn”.

Kaj aliloke:... “ĉar hodiaŭ ĉiu ho
mo havas politikan konvinkon; sed ho
diaŭ nur la politikistoj ne havas politi
kan konvinkon”.-

La traduko estas bona kaj flua. ŝaj. 
nas al ni ne bona la formon “faras ne
nion” en la senco de negravas aŭ estas 
nenio.

Ni sincere gratulas la eldonejon kiu 
sukcesis daŭrigi la Epokon serion en la 
sama plaĉa prezento kiel ĉe la antaŭmi
litaj n-roj, kaj tio sendube ne devas es
ti tre facila tasko, sed ĝi portas ĝojon al 
la esperahtistoj koroj: Da movado re
viviĝas!

Kaj ni ne forgesu rekomendi la libron 
al niaj amikoj.

LA KASTOROJ de Prof. Agostinho 
da Silva. Broŝuro 30 paĝa el la serio 
“ĉirkaŭ la mondo”. 'Eid. Manuel de 
Freitas, Monte da Lapa 4 9-1, Porto, Por- 
tugalio,

En la jam konata serio de popular- 
kulturaj broŝuroj aperis tiu ĉi n-ro de
diĉita al la vivo de tiuj interesaj kaj 
simpatiaj roduloj. Leginda broŝuro en 
simpla lingvo.

★ PICCARD EN LA STRATOSFERO.
Populara priskribo de la unua kaj 

dua vojaĝoj al la stratosfero de la fama 
belga fizikisto Piccard.
Broŝuro el la sama serio kiel la antaŭa.

Ambaŭ broŝuroj estas ilustritaj.

★ ĈINA MILITTEMPA LIGNOGRA
VURO — 18 lignogravuroj eldonitaj 
de “Heroldo de ĉinio, ĉunking.

Kun granda simpatio kaj ega intereso 
mi prenis en miaj manoj tiun ĉi mon
tron de la nova ĉina lignogravuro, kaj 
apenaŭ mi trafoliumis ĝiajn flavetajn 
paĝojn mi nur povis bedaŭri ke ili ne 
estas pli bone presitaj, sur pli bona pa
pero

Dekok lignogravuroj, kiuj respegulas 
la modernajn tendencojn de tiu malno
vega ĉina arto kun nova tekniko okci- 
dent orienta kaj ankaŭ fiova enhavo: la 
renovigo —ankaŭ okcident-orienta— de 
la ĉina popolo. Sed malgraŭ la titolo ne 
ĉiuj gravuraĵoj temas pri milito; estas 
kelkaj pri kampara vivo, plenaj je paco 
kaj vivĝojo. Sed ĉiaokaze en ĉiuj bildoj 
estas viglo, movo, energio: ĉinio movi
ĝas.

La antaŭparolo, en bona Esperanto,, 
subskribas s-no Tingo, kiu ankaŭ pu
blikigas du el siaj gravuraĵoj. Al la el
donintoj ni plej kore 'gratulas pro la

%

libreto, ĉi estas peco de la animo de 
la leviĝanta ĉinio kaj ankaŭ bonega 
propagandilo por Esperanto.

G. H.

★ JARLIBRO DE I.E.L. 1943 (l-a 
Parto) 84 pp. nur por membroj de I. 
E. L.

Informoj pri I.E.L. kaj ĝiaj 598 de
legitoj. Malgraŭ ĉiuj kontraŭstaroj la



Ligo sukcesis denove fini la jaron sen 
deficito.

JARLIBRO DE I.E.L. 1943 (2-a
Parto)

Tiu ĉi dua parto montras la saman 
iom-post-ioman plibonigon de la afero. 
Sub Argentino ni trovas 5 pluajn adre
sojn de delegitoj.

Sed pli ol 30 paĝojn de la libro kon
sistas el nova fakvortaro, temas pri Ra- 
dio-Terminaro, verkita de s-no Alec 
Venture. Recenzo pri tiu ĉi terminaro 
aperos en nia venonta n-ro.

KORESPONDADO
Trilima anoncu en Kore«p Kako U.30 arg. mono

Lernan.oj de kurso deziras korespon
dadi kun iei nantoj cl ĉiuj landoj. Skri
bu al la strato La Plata 71, Pergamino, 
Argentino.

Deziras korespondi gelernantoj de 
i.u.so en ĉilo. Skribi al Oscar Bratter, 
San Francisco 837, Santiago de Chile 

'Oilo*

Mi aĉetus “Universala Esperanto Me
todo “-n de Benson. Oferton bonvolu 
sendi al E. Avalos, ĉe Argentina Esp. 
Ligo, Sarmiento 1614, Bs. Aires

Necesita Vd.:
Facturas — Papel Carta 
Circulares — Folletos 
Volantes o cualquier otro 
impreso de propaganda 
en Esp-to o Castellano

Encárguelos a

Corral
A. M. Cervantes 2 6 4 8 
U. T. 59-Faternal 6339

Dr. Alfredo B. Ip-Cheong
CIRUJANO DENTISTA

Jefe de Trabajos Prácticos de Operatoria 
Dental, de la Escuela de Odontología de la 
P‘acuitad de Ciencias Médicas de Buenos Aires.

Dentista Asistente del Instituto Municipal 
de Ortodoncia y Odontología Injantil.

Atiende en su Consultorio Buco-Dental 
de la calle Córdoba 4630 , los díae Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 15 a 21.30 hs.
Consultas gratis y facilidades de pago 
a los socios de la Argentina tsperanto-Ligo

Gramática, Ejercicios y Diccionario
Manuel Caplliure BaJlester

CONTIENE:
Fundamento de Esperanto en ambos 
idiomas, Curso de Esperanto en 30 
lecciones, Diccionario Esperanto-Es
pañol, con 7.000 voces y Español Es
peranto con 14.000 voces.

UN VOLUMEN EN RUSTICA CON o KA 
291 Pág.............................................................. $ J.jU
MANUAL DE ESPERANTO - Gramática 

ejerc. de Esperanto 158 pág. $ 1*00

CLAVE de ESPERANTO — Gramática 
ejercicios y vocabulario, 30 pág $ 0.20

GRAVURAS e VOC A B U LAR I OS — Voca
bulario ilustrado.......................... $ 0 90

MONUMENTO de Cario Bourlet — Arti
koloj el La Revuo......................................$ 0.50

VORTOJ de Kamarado E. Lanti. ,, 1.80

BH AGAVAD-GITA—El sanskrita
originalo verse trad. F.V. Lorenz ,, 2.CO

$ 0.25

0.45

,, 0.70

00,2

Para su correspondencia use PAPEL para 
CARTAS con membrete “Esperanto”

Block 25 h. sin rayar, esquela .

,, 5 O h. ,, ,, ,, •

., 50 h. rayado carta

SOBRES con membrete "Espe
ranto" ....................................... c/u

TARJETAS POSTALES con el himno Es
perantista (música y texto) c/u. $ 0,C5

INSIGNIA ESPERANTISTA
Con botón para ojal .... c/u 0.80
Con broche para damas. . . ,, 0.80

Para gastos de envio agregar el 15 o/o

Asoc. Esperantista de Buenos Aires
See. Librería — Sarmiento 1614
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TALLER DE GRABADOS
Chapas, Sellos de Goma 
Distintivos, Medallas.

Hector T. Hess
Triunvirato 481 5 U.T.51-3147

ARTAJ VITRAJOJ
A. VILLAFRANCA

MEJICO 2884 U.T. 45-7544

Giros y valore? para ARGENTI
NA ESPEBaNTO-LIGO a nom
bre de
oosé MARTINEZ
SARMIENTO 1614 Buenos Aires
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	BAJO LA TORRE DE BABEL

	El Inglés, idioma internacional



	Portu ĉiam vian Stelon* 
	Adiaŭo

	Koncerto memore de nia

	Argentina Esperanto Ligo

	S-no Henri L. Rzotkiewicz

	BONVOLU NE KONFUZI!

	PRUEBAS DE

	TRADUCCION


	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


	ARTAJ VITRAJOJ

	A. VILLAFRANCA

	oosé MARTINEZ



